
4 juni Arnhem Openluchtmuseum 

De "Museumgangsters" gingen deze dag ver van huis. Met de trein naar het Openlucht 

museum in Arnhem. De treinreis ging zeer voorspoedig en bij aankomst in Arnhem stond de 

bus 3 al op ons te wachten. Na een  reis van een kleine drie uur waren we wel aan koffie al 

dan niet met iets hartigs/zoet toe. Het was niet al te druk en de diverse ritjes die we met de 

trammetjes gemaakt hadden waren erg gezellig/informatief. Ook de diverse vrijwilligers 

vertelden enthousiast over "hun huisje". Op het terras bij de poffertjeskraam even zitten 

bijkomen van het slenteren. We genoten van de schoolklas die zich amuseerden met de 

"vliegende hollanders en de ouderwetse fietsen", het ging met vallen en opstaan en met de 

hulp van hun juf. 16.30 uur hebben we nog even de Canon van Nederland bezocht. We 

hadden nog maar een half uurtje maar vanwege het lekkere weer zou het jammer geweest 

zijn als we uren binnen hadden gezeten. Een reden om nog een terug te komen. Terug 

hebben we niet lang op de bus hoeven te wachten. Naast het station hebben we nog gezellig 

een hapje gegeten en met de trein van 19.23 weer richting Kapelle. Tot Roosendaal ging het 

goed, volgens de omroepstem was de trein naar Vlissingen al weg maar gelukkig bleek hij er 

nog te staan. De conducteur riep nog vlug naar binnen voordat het onweer losbarst. Helaas: 

de trein reed door blikseminslag niet verder dan Bergen op Zoom. En daar stonden we dan 

om 21.15. Wachten op wat er zou gaan gebeuren. Niets dus. Geen NS medewerker te zien, 

geen koffie, komen er wel of geen bussen, gaat de trein  nog wel rijden. 22.20 een gejuich: 

er is een bus. In een overvolle bus werden we via Rilland en Krabbendijke naar het station in 

Kruiningen gebracht. Daar konden we wachten tot de trein van 23.34 zou komen. Met een 

vertraging van 2 uur waren we dan eindelijk om 23.40 weer op Kapelle. Het kon onze pret 

niet drukken. Het was een ontzettend gezellige dag. 


